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PROCESSUAL  PENAL.  APELAÇÃO  CRIMINAL.
CONCURSO  DE  CRIMES.  AMEAÇA.  PORTE
ILEGAL DE  ARMA DE  FOGO  E  CORRUPÇÃO
ATIVA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. AUSÊNCIA DE
PROVAS OU INÍCIO DE PROVAS. PERMISSIVOS
LEGAIS. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE
E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ROBUSTA.
E  COESA.  RATIFICAÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

_Sobre o princípio da identidade física do juiz, é
certo  que  o  art.  399,  §2°,  do  CPP,  deve  ser
interpretado em comunhão com o disposto no
art. 132 do CPC, que ressalva as hipóteses de o
Magistrado  haver  sido  convocado,  licenciado,
afastado  por  qualquer  motivo,  promovido  ou
aposentado, casos em que passará os autos ao
seu sucessor;

_ Resta configurado o crime de ameaça quando
alguém atemoriza outrem com a promessa de
lhe praticar mal injusto e grave;

_ Consumado o crime de pode ilegal de
arma de fogo de uso permitido quando o
agente  transporta  em  seu  veículo  dito
bem sem autorização legal;



_  O  crime  de  corrupção  ativa  é  delito
formal,  que se  consuma com a  simples
oferta de vantagem indevida a funcionário
público para determiná-lo a praticar, omitir
ou retardar ato de ofício;

_ Desprovimento do apelo.

Vistos,  Relatados e Discutidos estes autos, em que
são partes as acima identificadas,

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
da Paraíba, à unanimidade dos seus membros, em negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator e em desarmonia com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal  interposta por  Miguel
dos Santos, com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juiz de
Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Campina Grande, que julgou
procedente a denúncia, condenando-o como incurso nos arts. 147 e 333,
ambos do CP, e art. 14 da Lei 10.826/03, às penas definitivas de 04 anos
e 06 meses de reclusão e 02 meses e detenção, além de 30 dias-multa,
este ao valor  1/30 do salário-mínimo (fs. 119/124).

Narra a denúncia que no dia 21.04.2015, por volta das
16:30hs.,  o Apelante,  ao chegar na residência de seu genitor,  Cipriano
Miguel  dos  Santo,  iniciou  uma  discussão,  findando  por  ameaçá-lo  de
morte, apontando contra ele uma arma de fogo. A Vítima teria entrado e
contato com a polícia,  que passou a fazer rondas no local,  havendo-o
encontrado próximo a um bar.

Fora  encontrado  em  seu  veículo,  além  de  uma
espingarda cal. 32, inox, sem numeração, uma espingarda de pressão,
de marca RPC\CBC, 5.5 mm e um facão, ocasião em que foi preso em
flagrante.

Consta,  ainda,  que  no  trajeto  para  a  Central  de
Polícia o Apelante teria oferecido dinheiro aos policiais, uma das armas e
um terreno aos policiais para que fosse solto (fls. 02/04).

Em suas razões,  argui  a  nulidade da sentença por
afronta ao princípio da identidade física do juiz.

No  mérito,  sustenta  que  a  ameaça  proferida  em
estado de embriaguez não configura ilícito penal; que também não se
configura o crime de corrupção ativa ante o estado de embriaguez do
Apelante,  que  o  impedia  de  falar  frases  coerentes  ou  conexas,
ressaltando ainda o fato de não possuir dinheiro ou bens possíveis de



serem ofertados em troca de favor; a ausência do crime de porte ilegal
de arma de fogo, visto que a arma apreendida seria uma espingarda de
pressão, também conhecida como "arma de chumbinho".

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, para que
o  Apelante  seja  absolvido  ou  acolhida  a  preliminar  de  nulidade  da
sentença (fs. 151/162).

Contrarrazões às f. 165/167.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo
desprovimento do recurso (fs.170/173).

É o relatório.

VOTO  —  Desembargador  Luiz  Silvio  Ramalho
Júnior – Relator

O recurso deve ser desprovido.

DA  PRELIMINAR  DE  VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA  IDENTIDADE
FÍSICA DO JUIZ

Folheando  os  autos,  verifica-se  que  o  édito
condenatório  foi  proferido  pela  Juíza  Adriana  Maranhão  Silva  (fs.
119/124) ao passo em que a instrução processual foi presidida pelo Juiz
Vandemberg  de  Freitas  Rocha  (fs.  85/86),  na  primeira  audiência  de
instrução,  e  Fabrício  Meira  Macedo  (fs.  94  e  95),  na  audiência  de
continuação.

À primeira vista,  como supõe o apelante,  tal  fato
poderia configurar violação ao princípio da identidade física do juiz,  nos
termos do art. 399, §2°, do CPP, com a redação conferida pela Lei n°
11.719/08.

Ocorre, todavia, que o dispositivo supra, nos termos
do art.  31 do CPP, deve ser conjugado com o art.  1322 do CPC, que
ressalva as hipóteses de o magistrado haver sido convocado, licenciado,
afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado, casos em que
passará os autos ao seu sucessor.

1lArt.  3o A lei  processual  penal  admitirá  interpretação extensiva e aplicação analógica,  bem como o

suplemento dos princípios gerais de direito.

2Art. 132. O juiz, titular ou substituto, que concluir a audiência julgará a lide, salvo se estiver convocado,

licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado, casos em que passará os autos ao seu sucessor.

(Redação dada pela Lei n°8.637, de 1993)



Em situação idêntica, decidiu o STJ:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CONCUSSÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART.
381,  INCISO  III,  DO  CPP.  EXPLICITAÇÃO  DOS
MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO SUFICIENTES
À CONDENAÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE. ART.
399, § 2.°, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DO JUIZ NATURAL.
INEXISTÊNCIA. APLICÁVEL, POR ANALOGIA, O
ART.  132  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  
DECISÃO  MANTIDA  POR  SEUS  PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
2.  Segundo  entendimento  firmado  nesta
Corte  Superior  de  Justiça,  o  princípio  da
identidade  física  do  juiz,  introduzido  no
sistema processual penal pátrio pela Lei n.°
11.719/2008,  ex  vi  do  art.  399,  §  2.°,.  do
Código  de  Processo  Penal,  deve  ser
analisado  à  luz  das  regras  especificas  do
art.  132  do  Código  de  Processo  Civil,  por
força do que dispõe o art. 3.° do Código de
Processo Penal. Por conseguinte, nos
casos de  convocação,  licença,  promoção  ou
outro  motivo  que  impeça  o  juiz  que  tiver
presidido a instrução de sentenciar o feito, os
autos passarão ao sucessor do magistrado. 
E.
4 Agravo desprovido'. (grifo nosso)

No caso dos autos, o Apelante não juntou qualquer
prova ou início de prova de que tenha ocorrido violação ao princípio
da identidade física do juiz, limitando-se a afirmar de forma genérica,
a suposta violação pela só verificação de juízes diferentes, razão pela
qual o pleito não há que ser acolhido.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Da materialidade e da autoria delitiva:

Encontram-se  perfeitamente  demonstradas  nos
autos  a  materialidade  e  a  autoria  delitiva  de  cada  um  dos  crimes
descritos  na  denúncia  — ameaça,  porte  ilegal  de  arma  de  fogo  e
corrupção ativa. É o que se depreende do auto de prisão em flagrante
(f.  07/11),  auto  de  apreensão  e  apresentação  (f.  12),  laudos  de
exames de eficiência de tiros em arma de fogo (fs. 37/42 e fs. 61/63),
bem como dos depoimentos colhidos em juízo, mídias juntadas às f.
84 e 93.



Neste  sentido,  segue  trecho  do  depoimento  de
Lucicláudio  Borburema,  prestado  perante  a  autoridade  policial  e
ratificado em juízo,  e  que se  encontra  em perfeita  harmonia  com as
demais provas colhidas nos autos, já citadas.

(...)  foi  solicitado  pelo  CIOP,  por  volta  das
16:30h,  para  comparecerem  no  Sítio  Tambor
no Distrito de São José da Mata, Município de
Campina  Grande  -  PB,  onde  o  pai  estava
sendo ameaçado de morte  pelo  filho;  que de
imediato  se  dirigiram  até  o  local  e  lá
localizaram  a  pessoa  do  senhor  Cipriano
Miguel  dos Santos,  que relatou que seu filho
Miguel  dos Santos,  iniciou uma discussão ao
lhe  cobrar  uma  dívida,  ocasião  em  que  o
ameaçou de morte, se utilizando de uma arma
de  fogo,  e  em  seguida  deixou  o  local
conduzindo  o  seu  veículo,  sendo  o  mesmo
decreto pela vítima; que a guarnição saiu em
diligência  a  procura  de  Miguel,  o  qual  foi
localizado  em  um  bar  nas  proximidades
daquele local; que foi realizada uma revista no
inteiro do veículo de Miguel, sendo encontrado
duas espingardas, sendo uma Cal. 32, de inox,
sem  marca  e  sem  numeração  e  outra  de
pressão,  cal  5.5,  da  marca  RPC  e  importado
pela  CBC  com  numeração  1213818,  e  um
facão;  que  as  armas  forma  apreendidas  e
Miguel  foi  conduzido  para  ser  apresentado  a
autoridade  policial  plantonista;  que  no  trajeto
para  esta  Central  de  Polícia  Miguel  fez
propostas  de  dinheiro,  uma  das  armas  ou
terreno  que  vendia,  para  que  não  fosse
efetuada a prisão (…)

Os  autos,  pois,  dão  conta  da  prática  do  crime  de
ameaça, que se configura quando alguém atemoriza outrem afirmando
praticar em seu desfavor mal injusto e grave, in casu, a ameaça de morte
dirigida ao seu genitor, conduta motivada por uma cobrança de dívida.

Sobre o crime de porte de arma de fogo, além dos
fatos já descritos, soma-se o auto de apreensão e apresentação e os
laudos  de  constatação  de  eficiência  de  tiros  que,  confirmando  o
depoimento já referido,  descreve as armas apreendidas e apontam a
sua aptidão para produzirem tiros:

(...)  compareceu  o  apreensor  Lucicláudio
Borburema  (...)  o  qual  apresentou:  -  01  —
espingarda - de marca não identificada cal. 32 —
inox  — sem numeração;  01  — espingarda de
pressão — de marca RPC/CBC — cal. 5.5 mm
— oxidado — com n° 1213818 e 01 facão (—)



Sobre  o  crime de  corrupção ativa,  sabe-se  que  se
trata de delito formal, que se consuma com a simples oferta de vantagem
indevida  a  funcionário  público  para  determiná-lo  a  praticar,  omitir  ou
retardar  ato  de  ofício,  o  que  ocorreu  na  hipótese,  sendo  totalmente
irrelevante o eventual estado de embriaguez do Apelante.

Assim, não merece retificação a r. sentença.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal,
dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz
Sílvio  Ramalho  Júnior,  relator  (com jurisdição  limitada),  Carlos  Martins
Beltrão Filho, revisor, e  Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  José
Roseno Neto, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  "Des.
Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho" do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em João Pessoa, 03 de agosto de 2017.

João Pessoa, 21 de agosto de 2017.

Desembargador Luiz Sivio Ramalho Júnior
RELATOR


